
शिष्यवतृ्ती िाखेची माहिती..... 

         राष्रीय प्रज्ञािोध शिष्यवतृ्ती परीके्षच े(NCERT) नवी हिल्ली  मार्फ त 
आयोजन करण्यात येते.या राष्रीयस्तरावरील NTS scholarship 

(शिष्यवतृ्ती)साठी  पात्र न ठरलेल्या मिाराष्र राज्यातील अनसुचूचत जाती 
संवर्ाफतील ठराववक संख्येतील ववद्यार्थयाांना (बार्टी ) मार्फ त “डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध शशष्ट्यवतृ्ती”या नावान ेशिष्यवतृ्ती  प्रिान  करण्यात 
येते.  

 तसेच मिाराष्र राज्य परीक्षा पररषिेतरे्,पवूफ माध्यशमक िाळा शिष्यवतृ्ती  
परीक्षा (MSS) व माध्यशमक िाळा   शिष्यवतृ्ती  परीक्षा (HSS)   घेतली 
जाते. या परीके्षस बसनू परीक्षा हिलेल्या परंतु िासनाच्या  शिष्यवतृ्तीस पात्र न 
ठरलेल्या मिाराष्र राज्यातील अनसुचूचत जाती संवर्ाफतील ठराववक संख्येतील 
ववद्यार्थयाांना (बार्टी ) मार्फ त “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शाळा गुणवत्ता 
परुस्कार”या  नावान ेशिष्यवतृ्ती हिली जाते.    

 

 

 

 

 डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था(बार्टी),पुणे    
        मार्फ त ववतरीत करण्यात येणाऱ्या 
शिष्यवतृ्ती... 

 

१.  शशष्ट्यवतृ्तीचे नाव :-“डॉ.बाबासािेब आंबेडकर राष्रीय प्रज्ञािोध   
                                     शिष्यवतृ्ती”(BANTS)  



 शशष्ट्यवतृ्ती माहहती :- 

   १.“बार्टी” मा.ननयामक मंडळाच्या हिनांक ३ मे,२०१४ रोजी झालेल्या     
 सातव्या बैठकीतील ववषय क्र. 20 (1)अन्वये ननणफय घेतला आिे. 

   २.प्रती ववद्यार्थी १०००रु. X १० महिने = रक्कम रु.१०,०००/- 
शिष्यवतृ्ती. 
३.सन २०१४-15 मध्ये ५१ ववद्यार्थयाफना, शिष्यवतृ्ती ववतरीत करण्यात 
आली.  
४.सन २०१५-१६ मध्ये अिाप्रकारे ५१ ववद्यार्थयाफना,शिष्यवतृ्ती ववतरीत 
करण्यात   
   आली.  

    5.सन  २०१६-१७ मध्ये ४५ ववद्यार्थयाफना,  R.T.G.S द्वारे 
शिष्यवतृ्ती ववतरीत     
       करण्यात येणार आिे. 
 

२. शशष्ट्यवतृ्तीचे नाव :-“डॉ.बाबासािेब आंबेडकर पूवफ माध्यशमक व 
माध्यशमक  
                           िाळा र्ुणवत्ता पुरस्कार ” 

 शशष्ट्यवतृ्ती माहहती :- 

1. ननयामक मंडळाच्या हिनांक 17/10/2014 रोजी झालेल्या 
नवव्या      
बैठकीतील ववषय क्र. 17 अन्वये या संस्रे्थने ननणफय घेतला आिे.  

    २. “डॉ.बाबासािेब आंबेडकर पूवफ माध्यशमक िाळा र्ुणवत्ता पुरस्कार 
” 

 प्रती ववद्यार्थी १००रु. X १० महिने = रक्कम रु.१,०००/- 
शिष्यवतृ्ती. 



    ३. “डॉ.बाबासािेब आंबेडकर माध्यशमक िाळा र्ुणवत्ता पुरस्कार”  
 प्रती ववद्यार्थी १५०रु. X १० महिने = रक्कम रु.१,५००/- 
शिष्यवतृ्ती. 

    ४. सन २०१४-15 मध्ये १६१६ ववद्यार्थयाफना, शिष्यवतृ्ती  ववतरीत 
करण्यात    

 आली.  
    5.सन २०१५-१६ मध्ये १८९३ ववद्यार्थयाफना, शिष्यवतृ्ती ववतरीत 
करण्यात  आली. 
     ६. २०१६-१७ मध्ये ८०० ववद्यार्थयाफना,  R.T.G.S. द्वारे 
शिष्यवतृ्ती ववतरीत   

 करण्यात आली. 
 

 शशष्ट्यवतृ्तीसाठी अवलंबबण्यात येणारी पद्धत :- 
 

 राष्रीय प्रज्ञािोध शिष्यवतृ्ती परीक्षेचे (NCERT) नवी हिल्ली  मार्फ त 
आयोजन करण्यात येत.ेया राष्रीयस्तरावरील (NTS scholarship) 
शिष्यवतृ्तीसाठी  पात्र न ठरलेल्या मिाराष्र राज्यातील अनुसूचचत 
जाती संवर्ाफतील ठराववक संख्येतील ववद्यार्थयाांना (बार्टी )मार्फ त 
“डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध शशष्ट्यवतृ्ती”या नावाने 
शिष्यवतृ्ती प्रिान करण्यात येत.े 

 मिाराष्र राज्य परीक्षा पररषिेतरे् पूवफ माध्यशमक िाळा शिष्यवतृ्ती  
परीक्षा (MSS)   

    व माध्यशमक िाळा   शिष्यवतृ्ती  परीक्षा (HSS)  घेतली जात.े 
या परीक्षेस बसून   



    परीक्षा हिलेल्या परंतु िासनाच्या  शिष्यवतृ्तीस पात्र न ठरलेल्या 
मिाराष्र  
    राज्यातील अनुसूचचत जाती संवर्ाफतील ठराववक संख्येतील 
ववद्यार्थयाांना (बार्टी )  
   मार्फ त “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शाळा गुणवत्ता पुरस्कार”या नावाने  
     शिष्यवतृ्ती हिली जात.े 
  सिर ववद्यार्थयाांची यािी मिाराष्र राज्य परीक्षा पररषि,पुणे मार्फ त 

प्राप्त करून घेतली जात.ेसंबंधीत ववद्यार्थी व पालक यांच्या 
सिकायाफने संबंधीत मुख्याध्यापकांमार्फ त  त्या  ववद्यार्थयाांचा बँक 
तपिील प्राप्त करून घेतला जातो व त्यानुसार संबंधीत ववद्यार्थयाांना 
RTGS द्वारे शिष्यवतृ्ती प्रिान करण्यात येत.े 
                                                                                                         

                                                      

प्रकल्प संचालक  

                                                                                                                                                                                                                          

                                   (श्री.हंबीरराव 
कांबळे) 
                                       शशष्ट्यवतृ्ती 
कक्ष  

 

  

 

 

 


